
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ 
 
12.11.2012 Pazartesi 
 
09:00 10 Kasım Atatürk’ü anma prg. 
12:35 CİTO Uyg.Anasınıf,5.sınıf 
15:50 8.sınıflar SBS (Tur/Mat) 
15:50 Piyano Okulu 
15:50 Basketbol Okulu 
 
13.11.2012 Salı 
 
10:30 Sabancı Müzesi Gezisi (7.sın) 
10:30 Yüzme (2.ve3.sınıflar) 
13:40 Cito Uygulaması (1.sın) 
15:50 Lego Mindstorm Robotik 
15:50 Dans Okulu 
15:50 Piyano Okulu 
 
14.11.2012 Çarşamba 
  
10:30 Yüzme (Anasınıfı)    
12:30 Tenis  (1. Sınıf) 
13:00 İstanbul Modern- Fantastik 
Maskeler Sergisi (2. Sınıf) 
14:20 CİTO Uygl. 2,3,4.sınıflar        
15:50 8 sınıflar SBS (Fen/Sosyal) 
15:50 Lego Mindstorm Robotik Kl. 
15:50 Capoeira Klubü 
 
15.11.2012 Perşembe 
 
10:30 Arkeoloji  Müzesi Gezisi (6. Sın.) 
12:30 TURKUAZOO Akvaryum Gezisi 
(Anasınıf) 
15:50 İngilizce Kursu   
15:50 Basketbol Okulu     
15:50 Çocuk Sanat Atölyesi 
 
16.11.2012 Cuma 
 
09:00 İngilizce 1. Yazılı sınav 
(4,5,6,7,8. Sınıflar) 
15:50 Satranç okulu 
15:50 Piyano  
 
17.11.2012 Cumartesi 
 
09:00 Randevulu veli toplantısı 
(Anasnf) 
09:00 6 ve 7.sınflar SBS kursu (Fen-
Sosyal Bilgiler) 
 

HAFTANIN SÖZÜ 
 
“Benim naçiz vücudum elbet bir gün 
toprak olacaktır fakat Türkiye 
Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır” 
 

Mustafa Kemal ATATÜRK 
 

             tatürk, bizim kuruluşumuz, 
             kurtuluşumuz ve  
             çağdaşlaşmamızdır. Avrupa  
             için reform ve rönesans ne 
ise bizim için de  
Atatürk odur.  
Kalkınmamızın,  
aydınlanmamızın  
adıdır Atatürk. 
57 yıllık  ömrünün  
tamamını,  
yurduna ve  
ulusuna  
adayan büyük bir komutan ve devlet 
adamıdır. Atatürk, düşünen kafa, 
duyan gönül, yapan bir eylem 
adamıdır. 
İnsanlar, yaşam yolunda ilerlerken 
kendi geleceğini dokurlar. Atatürk  
hem kendi geleceğini, hem de 
ulusumuzun geleceğini dokumuştur  
Samsun’da başlayan, İzmir’de biten 
tehlikeli yolculuğunda. 
Samsun’da 1919’larda bir gemi zor 
dururken, karaya tutunamazken, 
bugün Samsun, Karadeniz’in en 
büyük limanıdır. İşte Atatürk 
düşüncesi budur. Ülkesini ve 
ulusunu kalkındırabilmektir.   
Atatürk, dünya ulusları içerisinde, 
seçkin, üzerinde düşünülen insan 
demektir. Atatürk için 7.500 

civarında çeşitli dillerde kitap 
basılmıştır. Her geçen gün biraz 
daha anlaşılarak insanlığa 
malolmuştur. 
Atatürk, insanlığın hepsini bir 
vücut ve her ulusu bu vücudun 
bir uzvu sayar. “İnsanların 
tümünün mutluluğu açlığın ve 
baskının yerine geçmelidir.” 
“Dünya vatandaşları kinden, 
hasetten ve açgözlülükten 
uzaklaşacak şekilde eğitilmelidir.” 
der   
Karşılaştığı sorunlar, ürettiği 
çözümler ve ulaştığı başarılarla 
bir destan kahramanıdır. “Yurtta 
barış, cihanda barış.” vecizesiyle 
insanlığın temel yasası olmuştur. 
O’nu gittikçe daha iyi anlıyor ve 
O’na gittikçe daha çok 
bağlanıyoruz. 
Atatürk, yaptıklarıyla biten değil, 
yapacaklarımızla başlayan bir 
sonsuz ışıklı yoldur. Bu yolda 
koşar adımlarla, çağdaş uygarlık 
yarışında ipleri göğüslememiz 
dileğiyle… Ata’nın manevi 
huzurunda hepinize sevgiler, 
saygılar sunarım. 
 

Fatma KARABULUT 
Türkçe  Öğretmeni 

 ATATÜRK VE BİZ 



    
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

CUMHURİYET 
ANKARA’SI 

 
             ski kaynaklarda adı  
             Yunanca, Ankuara  
             Şeklinde geçer 
Ankara’nın. “Gemi Çapası” 
anlamına gelir. Efsaneye göre 
Midas, Ankara’da bir gemi çapası 
bulmuştur ve sonra bu ismi 
vermiştir. Batılı kaynaklarda yakın 
geçmişte adı “Angora” olarak anılır. 
Osmanlı kaynaklarında ise 
“Engüre” gibi farklı formları olsa da 
16. yüzyıldan itibaren kesinlikle 
“Ankara” denmiştir. 
 
Tarihin her döneminde Ankara 
vardır, ama Kurtuluş Savaşı ve 
Cumhuriyetin ilanının 
gerçekleştirildiği dönem kadar 
hiçbir zaman dünyanın gözünü 
diktiği, kulağını kabarttığı bir yer 
olmamıştır. Mustafa Kemal Atatürk 
ve arkadaşları Refet Bey (Bele), 
Kâzım Bey (Dirik), 'Ayıcı' Mehmet 
Arif Bey ve Hüsrev Bey (Gerede) 
Samsuna çıktıklarında Anadolu’da 
kalan bir karış ulus toprağında 
küllerinden yeniden doğacak bir 
medeniyetin temellerini atacaklardı.  
 
1. Dünya Savaşı’nda top seslerinin 
duyulduğu dünyaya dur diyen  
Ankara aslında ufak bir kasabaydı. 
Çok gelişmiş bir ticari ve endüstri 
hayatı olmamasına karşın hem 
coğrafi konumu hem de demiryolu 
ağının merkezinde bulunması 
kurtuluş mücadelesinde Ankara’nın 
önemini artırmıştı. Sonra ki yıllarda 
genç Cumhuriyet’in başkenti olacak 
ve inkılapların da planlandığı ve 
uygulandığı şehir olacaktır. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 13 Ekim 1923 
te Ankara’yı yeni Türkiye 
Cumhuriyetinin başkenti olarak ilan 
etti. Sonraki dönemde Atatürk, 
uzun yıllar Ankara’da kaldı, ülkenin, 
bölgenin sevk ve idaresini buradan 
yaptı.  
 
Sıradan bir Anadolu kasabasından 
bugün Avrupa’nın, Afrika’nın ve 
Asya’nın kavşağı konumunda bir 
başkent oldu.  
 
10 Kasım 1938’de Ulu Önderi 
Anadolu ve büyük Türk ulusu 
kalbine, Ankara’ya gömdü. Biz de 
bu hüzünlü günde öğrencilerimiz ile 
Ankara’da Atatürk’ün huzurunda 
olacağız. Ölümünün 74. Yılında 
O’nu yanı başında anacağız.  
 

 

HAYVAN DOSTLARIMIZ İLE  
HEYECANLI BİR GÜN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             ğrencilerim ile yine bir macera dolu bir gün yaşadık. Dünyada 1  
             milyonun üzerinde canlı türü var olduğunu biliyor muydunuz? Biz de  
              bunu Darıca Hayvanat Bahçesindeki rehberimizden öğrendik. Ayrıca 
devekuşlarının bulunduğu bölümde rehberimiz kesinlikle deve kuşlarının 
başlarını toprağın altına gömmediklerini belirtti. Yüzlerce canlı türünü 
gözlemleme olanağı bulduk, hatta bazılarına yiyecek verdik, bazılarını sevdik, 
Midilliler dost canlısı hayvanlar, Uzun süre onların yanından ayrılmadık, onlar da 
bizi çok sevdi.  

ÖĞRENCİLERİMİZ İSTANBUL MODERN’DE  
UZAK DOĞU SERGİSİNDE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              ğrencilerimiz İstanbul Modern’de Uzak Doğu sanatı ile tanıştılar.  
              Rehber eşliğinde gerçekleşen gezide, Uzak Doğu kültürüne dair  
              ilginç örnekleri görme fırsatı buldular. Bu sanatın en önemli 
unsurlarından biri hiç şüphesiz alışılagelmiş bakış açılarının dışında sunduğu 
perspektif. Örneğin öğrencilerimiz bir duvar üzerine yazılmış Çince yazıların 
aslında İngilizce olduğunu, font görünümü ile uzaktan bakıldığında Çince 
sanıldığını fark ettiklerinde çok şaşırdılar. Bir başka ilginç çalışmayı da workshop 
atölyesinde gerçekleştirdiler. Kendi hazırladıkları Uzak Doğu motifleri bulunan 
maskelerini hazırlarken çok eğlendiler.  
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